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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Drogie Seniorki i Drodzy Seniorzy, 1 października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To moment na uhonorowanie i docenienie Państwa wiedzy, doświadczenia, pogody ducha oraz mądrości płynącej z życiowych doświadczeń. Za ten nieoceniony kapitał, który wnosicie Państwo w rozwój naszego Miasta pragnę serdecznie podziękować.
Jestem dumny i bardzo się cieszę, że w bieżącym roku został oddany do
użytku Dom Pomocy Społecznej, który służy osobom przewlekle chorym oraz w podeszłym wieku. Została także powołana Koszalińska Rada
Seniorów, która dynamicznie włączyła się w działania na rzecz osób starszych w naszym mieście. Wyrażam nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom w Koszalinie z każdym dniem będzie żyło się coraz lepiej i piękniej.
Z najlepszymi życzeniami.
Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

▴ Barbara Wiśniewska - reżyser

fot. Archiwum prywatne

Polecamy kultura

fot. Archiwum prywatne

2-3

▴ Karolina Fandrejewska - scenografia

Kolejną prapremierą Bałtyckiego Teatru Dramatycznego będzie spektakl „Dwie kobiety”, który powstał na kanwie opowiadania Doris Lessing, brytyjskiej autorki, laureatki literackiej nagrody Nobla.
Pisarka stała się symbolem feminizmu, a jej proza odznacza się wnikliwą psychologiczną analizą życia kobiet. Zawsze politycznie zaangażowana, komentowała zjawisko społecznych nierówności, sprzeciwiała się
biologicznym i kulturowym stereotypom, które nakazywały jej zostać żoną i matką. Opowiadania Lessing komentują sytuację kobiet, aby dawać im siłę do
działania wbrew obyczajowym zasadom.
Tak się złożyło, że przedstawienie „Dwie kobiety” przygotowały cztery młode panie: Barbara Wiśniewska, reżyser, Dorota Wójtowicz, dramatur, Karolina Fandrejewska, scenograf i Paulina Góral, reżyser światła. W spektaklu wezmą udział kolejne
dwie: Żaneta Gruszczyńska – Ogonowska i Beata
Niedziela, którym towarzyszyć będą gościnnie występujący Filip Kosior i Robert Wasiewicz.
„Dwie kobiety” są opowiadaniem o wzajemnej
przynależności zdeterminowanej przez naturę. Kobiety na zawsze związane ze sobą siostrzańską miłością, czują nierozerwalną więź z otaczającym je
morzem. Los na zawsze połączył je ze sobą i z miejscem, którym rządzą żywioły. To przestrzeń odcięta od świata, gdzie ludzie nie znają grzechu i gdzie
nie można uciec od szumu fal i słonego powietrza. Ta
nienazywalna relacja bliskości, która łączy dwie kobiety, tak niezrozumiała dla innych, odcina je od ży-

Skomplikowany
czworokąt
cia rodzinnego i skazuje na wieczny niedosyt spełnienia w związkach romantycznych. Usilne próby znalezienia tej raz zaznanej harmonii w małżeństwach
zawsze kończyły się rozpadem i jeszcze większym
poczuciem bezsilności. Uczucie melancholii za raz
zaznaną pełnią nieuchronnie prowadzi je do poszukiwania swoich cząstek we własnych dzieciach. Obie
bohaterki zakochują się nawzajem w swoich nastoletnich synach, a ich skandaliczne związki, trwające
długie lata, krzywdzą wszystkich dookoła, a najbardziej najbliższych. Ten destrukcyjny czworokąt odcina je od świata i zamyka w kręgu bezwarunkowej zależności.
Powściągliwe i kunsztowne opowiadania Lessing
pokazują bohaterów w sytuacjach największej próby uczuć. Miłość bywa bezwzględna, okrutna i egoistyczna. Bohaterowie Lessing muszą w końcu zadać
sobie pytanie, czy warto było? Na podstawie opowiadania Brytyjki dwa lata temu powstał także film „Idealne matki” z Naomi Watts i Robin Wright w rolach
głównych. ■ (KG)
24 październik, „Dwie kobiety” prapremiera,
godz. 19:00, Bałtycki Teatr Dramatyczny.

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

XI Hanza Jazz Festiwal

▴ Adam Bałdych & Helge Lien Trio

▴ Nikola Kołodziejczyk

Po raz kolejny młodzi muzycy spotkają się z doświadczonymi jazzmanami, a z nimi wszystkimi
wyrobiona koszalińska widownia. Przez cztery październikowe dni muzyka synkopowana, królować
będzie na koszalińskich scenach.
Tegoroczny program zapowiada się bardzo interesująco. Imprezę otworzy koncert galowy w Filharmonii Koszalińskiej, w czasie którego wystąpi
polski pianista, kompozytor, dyrygent – Nikola Kołodziejczyk Orchestra. Będziemy mogli posłuchać
suity „Chord Nation”, która pochodzi z jego debiutanckiej płyty, trzykrotnie nominowanej do nagrody Fryderyka 2015. Maria Schneider, zdobywczyni
dwóch nagród Grammy pisze o nim: „Jestem pod
głębokim wrażeniem jego muzyki. To muzyka potężna, twórcza, dopracowana do najmniejszych
szczegółów, z duszą - dość niezwykła. Jego muzyczne przestrzenie są wspaniałe, a pomysły są bardzo
oryginalne. Niesamowity twórca.”

Następnego dnia, w sali widowiskowej CK105
wystąpi Łukasz Pawlik: pianista, wiolonczelista,
kompozytor, aranżer. Studiował na Western Michigan University w Kalamazoo (Stany Zjednoczone),
gdzie kształcił się jako wiolonczelista, uczęszczając
także na zajęcia z zakresu kompozycji oraz jazzu.
Występował dwukrotnie w kwartecie u boku Branforda Marsalisa.
Po Pawlik Project, na scenie pojawi się Adam
Bałdych & Helge Lien Trio. Lider jest skrzypkiem,
kompozytorem i producentem muzycznym. Przez
wielu krytyków uznawany jest za nadzieję światowej wiolinistyki jazzowej oraz wirtuoza skrzypiec,
współpracujący z wybitnymi muzykami polskimi
i amerykańskimi m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Anglii i USA. W najnowszym projekcie zaprezentuje się z towarzyszącym mu składem Helge Lien
Trio - jednym z najważniejszych obecnie zespołów skandynawskich. Panowie zaprezentują utwory
z najnowszego krążka „Bridges”, które na potrzeby
projektu skomponował Adam Bałdych.

XI Hanza Jazz Festiwal

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

4-5

▴ The Lions

▴ Przemek Raminiak Quartet

Jedenasty
Hanza Jazz Festiwal
Kolejny dzień festiwalu rozpoczną warsztaty jazzowe, prowadzone przez muzyków grupy The Lions
dla młodych muzyków. Wieczorem grupa zagra
koncert dla koszalińskiej widowni w Clubie 105. The
Lions to kontynuacja muzycznej drogi wybitnego
zespołu Lion Vibrations, który od 1997 nieustannie
wyznacza nowe trendy na scenie muzyki reggae. Ich
ostatni album „Friends” stał się wielkim sukcesem.
Jego członkowie, angażują się w działalność charytatywną, ekologiczną i na rzecz praw człowieka.
W sobotę organizatorzy zapraszają na Galę Zamknięcia, podczas której rozstrzygnięty będzie konkurs zespołów, które zgłosiły się na festiwal. Imprezę zakończy koncert zespołu Przemek Raminiak
Quartet, project promujący autorski album „Locomotive”. Przemek Raminiak to pianista, kompozytor, aranżer. Jest laureatem IV Międzynarodowego
Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa kome-

dy. W 2008 roku otrzymał statuetkę „Sukces” przyznawaną przez Klub Rotary za wybitne osiągnięcia
muzyczna a w 2009 roku „Motyla” - Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Na koniec w klubie Kawałek Podłogi odbędzie
się jam session. ■ (KG)
21-24 października, XI Hanza Jazz Festiwal, Filharmonia Koszalińska, CK105, Kawałek Podłogi.
Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Biletem wstępu na koncert Nicola Kołodziejczyk Orchestra podczas Gali Otwarcia będą
datki na rzecz Hospicjum im. M. Kolbego
w Koszalinie.
Bilety na pozostałe koncerty w ramach
XI Hanza Jazz Festiwal w cenie 10 zł.
Bilety dostępne w kasie kina Kryterium, kasie
CK105 oraz na stronie www.ck105.koszalin.pl

fot.: Muzeum

fot.: Polina Pawłowa

Kalendarium kulturalne

• „Zabytek miesiąca” w Muzeum

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 - wystawa
sztuki współczesnej – Sztuka
dawna i rzemiosło od baroku
do secesji – Pradzieje Pomorza.
Muzeum, ul. Młyńska;
—
„Zabytek miesiąca”. Naczy-

nie brązowe, bogato zdobione ze stylizowanym uchem.
Skąd pochodzi, kiedy zostało wykonane, i jaka jest
jego historia, dowiesz się
w koszalińskim muzeum.
— Do 15.11
„Muzealne Spotkania z Fotografią”. Prezentują plon mię-

dzynarodowego konkursu
dla dzieci i młodzieży. Patronat nad konkursem sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Minister Edukacji Narodowej. Muzeum, ul. Młyńska;

CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,
wstęp na jedną wystawę - 5 zł.
W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na
wernisaże - bezpłatny. Oprowadzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu. Muzeum czynne dla zwiedzających od godz.
10:00 do 16:00 (w poniedziałki Muzeum nieczynne);
— Bałtycki Teatr Dramatyczny: scena duża: I-VII rząd

normalny - 40 zł , ulgowy 35 zł, grupowy (powyżej 15
osób) - 25 zł. III-XII rząd i balkon: normalny - 30 zł, ulgowy
- 25 zł, grupowy - 20 zł. Spektakle familijne - 15 zł. Spektakle grupowe przedpołudniowe - 15 zł. Mała scena: normalny - 30 zł, ulgowy - 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny 30 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy
- 20 zł. Premiery - 50 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;

— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy – 15 zł, kasa biletowa
Filharmonii, ul. Piastowska 2,
pn-pt. w godz. 11-15,
tel. 94 342 62 20 oraz na
godzinę przed koncertem.
Bilety ulgowe przysługują
emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
do 26 lat. Bilety zbiorowe
powyżej 20 osób. Filharmonia zastrzega sobie możliwość
zmian cen biletów dla
poszczególnych koncertów;
Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny - 17 zł,
ulgowy - 15 zł, grupowy 12 zł (min. 10 osób). Tanie
poniedziałki - 12 zł (obowiązuje do wybranych filmów).
Dyskusyjny Klub Filmowy:
jednorazowy - 9 zł, karnety: ulgowy - 25 zł, normalny
- 30 zł. Kino Małego Widza –
10 zł. Szminka Movie – 10 zł.
Kryterium Movie – 10 zł;

fot.: Marcin Korneluk

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowaska
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• „Wariacje enigmatyczne” w BTD

• Jacek Borkowski w Filharmonii Koszalińskiej

• Koncert zespołu Chorzy w Kawałku Podłogi

1 Czwartek

2 Piątek

3 Sobota

— 11:00
„Wariacje enigmatyczne” - Scena na zapleczu,

— 12:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena, reż.

— 12:00 Kino Małego Widza: „Barbie: Rockowa księżniczka” (po seansie zajęcia

reż. B. Semotiuk. „Wariacje enigmatyczne” to historia pisarza-noblisty, zaszytego w swojej samotni na
wyspie pod kołem podbiegunowym - Abla Znorko, który
właśnie wydał swoją nową
książkę. Przyjeżdża do niego
Eric Larsen podający się za
dziennikarza jednej z prowincjonalnych gazet. Chce
dowiedzieć się, dlaczego
ostatnie dzieło pisarza, znanego dotąd z rozpraw filozoficznych, jest tak inne - osobiste i namiętne. Znorko opisał w nim związek z kobietą.
Mężczyźni rozpoczynają pełną emocji rozmowę... Co
działo się dalej - nie zdradzimy. Dalej bowiem - prócz
starcia osobowości i światopoglądów - czeka nas wiele konstrukcyjnych niespodzianek. Właśnie w owym
misternie skomponowanym
szeregu zaskakujących puent, nagłych zwrotów akcji,
napięć - tkwi siła spektaklu.
BTD, Plac Teatralny;

P. Palcat. Na podstawie słynnej książki Swietłany Aleksijewicz. Trzy kobiety po latach
milczenia decydują się mówić o wojnie, w której brały
udział. BTD, Plac Teatralny;

— 18:00
Wernisaż wystawy Voyage
i spotkanie autorskie z Janem
Kantym Pawluśkiewiczem,

swoje obrazy autor maluje
hinduskimi żelami rysunkowymi, będącymi technologiczną nowinką wśród malarskich
materiałów. Hol kina
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Koncert symfoniczny: „Jacek
Borkowski śpiewa przeboje
Franka Sinatry”. W programie
m.in.: „New York, New York”,
„Night and day”, „Strangers in
the night”, „My way”, „Something stupid”, „I've got you under my skin”, „Love and marriage”. Filharmonia Koszaliń-

ska, ul. Piastowska;

— 19:00
„Allo, Allo”. Duża Scena,

BTD, Plac Teatralny;

z tańca nowoczesnego), reż.:
K. J. Lloyd, gat.: animacja,
2015, 76 min. W tym przepełnionym bitami musicalu
Barbie jako Courtney, współczesna księżniczka, zmierzy
się z nie lada wyzwaniem –
zamieni się miejscami z Eriką, słynną gwiazdą rocka.
Bilety: 10 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Allo, Allo”. Duża Scena,

reż. J. Tomaszewicz. BTD,
Plac Teatralny;

— 20:00
Chorzy, koncert szczecińskie-

go zespołu grającego
tzw. „rock społeczny”.
Pastisz i parodia, a do tego
nieokiełznana energia sceniczna – te cechy powodują, że Artur Andrus w swej
trójkowej Akademii Rozrywki coraz częściej udostępnia
piosenki Chorych na antenę
ogólnopolską. Wstęp bezpłatny. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot. Archiwum artysty

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• „Tuwim lirycznie i nie tylko” w BTD

• DKF w kinie Kryterium

• Wystawa Tomasza Rogalińskiego w City Box

4 Niedziela

6 Wtorek

7 Środa

— 16:00
„Tuwim lirycznie i nie tylko”. Spektakl charytatywny.

— 17:00
Otwarcie wystawy „Gobeliny i batiki” Zofii Szreffel

— 10:00
Konkurs powiatowy „Wybieramy mistrza pięknego czytania” – czytamy Gałczyńskiego.

Duża Scena. Bałtycki
Teatr Dramatyczny w Koszalinie razem z Hospicjum
im. Św. M. Kolbego w Koszalinie serdecznie zapraszają na koncert charytatywny. Tym razem zbierane
będą datki na rzecz koszalińskiego hospicjum. Spektakl bez wcześniejszej sprzedaży cegiełek. Ilość miejsc
ograniczona (360 osób). Wolontariusze z puszkami czekają na hojne datki i gest
prosto z serca i portfela. Teksty Juliana Tuwima interpretować będą Piotr Machalica i Piotr Borowski. Będzie
można też usłyszeć również
muzykę Zygmunta Koniecznego w wykonaniu pianistkiAgnieszki Garniewicz. Będzie – jak to u Tuwima - nastrojowo i lirycznie, ale także
przewrotnie,
z dystansem i humorem.
BTD, Plac Teatralny;

w Galerii Region KBP.
Wystawa trwa do 23 października. Wstęp wolny.
KBP, Plac Polonii;

— 17:30
„Wieczór metafizyczny” Jana
Wyrwasa w oparciu o jego

wiersze z tomiku „Na pustyni
miast” – w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;
— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy: „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu”,

reż.: R. Andersson, gat.:
dramat/komedia, 2015;
101 min. Dwaj domokrążni
sprzedawcy, Sam i Jonathan,
jak współcześni Don Kichot
i Sancho Pansa zabierają
widza na wędrówkę przez
kalejdoskop ludzkich losów.
Podróż ta pokazuje piękno
jednych chwil, błahość innych, humor i tragedię, które tkwią w ludziach, wielkość
człowieczeństwa i jego kruchość. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Wstęp wolny. KBP;

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki –

C. B. Kline „Sieroce pociągi”.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa;
— 19:00
„Desert”. Polski Teatr Tań-

ca Duża Scena. Spektakl inspirowany „Małym Księciem”.
BTD, Plac Teatralny;

8 Czwartek

— 17:00
Wernisaż wystawy „Poetyckie
klimaty”. Grupę twórczą „Pa-

leta” tworzą słuchaczki koszalińskiego Uniwersytetu III Wieku: A. Czernicka, A. Dąbska,
W. Kołtun, B. Nowicka, B. Nowosadko, T. Pytel, B. Zieleniecka. Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
Otwarcie wystawy Tomasza
Rogalińskiego „AndrogYnia
moja miłość”. Organizator:

Galeria Scena/CK105. City
Box, Rynek Staromiejski;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

8-9

• „Jubileusz X-lecia Orkiestry Adama Sztaby

9 Piątek

• KMW „Winx Club: Tajemnica morskich
głębin” w kinie Kryterium

10 Sobota

11 Niedziela

— 14:30
Wernisaż wystawy XII
Ogólnopolskiego Biennale
Rysunku Malarstwa Klas
Młodszych Szkół Plastycznych. Bałtycka Galeria

— 10:00
Pałac Młodzieży zaprasza na
Plenerowy Turniej Szachowy
„Cztery Pory Roku JESIEŃ”.

— 16:00
„Kiedy kota nie ma”. Agencja

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki
(młodzieżowy) – A. Mulligan

szenia: tel. 94 343 20 11. Wstęp
wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

• „Mistrzowie batuty” w Filharmonii

Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;

„Śmieć”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Mistrzowie batuty”. G. Rossini -

Uwertura do opery „Wilhelm
Tell”, R. Strauss - I koncert na
róg Es-dur op. 11, Beethoven II symfonia D-dur op. 36.
Filharmonia Koszalińska;

— 20:00
Koncert Mike Parker's Trio
Theory. Wstęp 25/30 zł.Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
„Wariacje enigmatyczne”.

Park Leśników w Rekowie;

— 11:00 –14:00
Giełda kolekcjonerska. Zgło— 12:00
Kino Małego Widza: „Winx
Club: Tajemnica morskich
głębin” (po seansie zajęcia

plastyczne). Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 16:00 i 19:00
„Kiedy kota nie ma”, Agencja

Muza. Duża Scena. Jak
poradzą sobie z wzajemnymi
uszczypliwościami dwa małżeństwa z 20-letnim stażem?
BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert zespołów rockowych: Hetman i Vierna.

Scena na zapleczu. BTD;

Bilety: 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

Opis na str. 16. Bilet: 25 zł
w przedsprzedaży, 30 zł
w dniu koncertu.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

ty: 25 zł do końca września,
30 zł do 9 października, 35 zł
w dniu koncertu. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

— 20:00
Koncert zespołu ØRGANEK.

— 21:00
Koncert tria Kamp! Bile-

Muza. Duża Scena. BTD,
Plac Teatralny;

— 19:00
Jubileusz X-lecia Orkiestry
Adama Sztaby z udziałem

Kasi Wilk, Kuby Badacha,
Natalii Kukulskiej i Piotra
Cugowskiego. Opis na str. 15.
Bilety: 49 – 149 zł. Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

12 Poniedziałek
— 19:00
„Kocham Pana, Panie Sułku”, Agencja Artystyczna Mo-

nolit - Duża Scena. Pan Sułek zakocha się w Koszalinie.
„Kocham Pana, Panie Sułku"
to literacka wersja minisłuchowisk emitowanych w Ilustrowanym Magazynie Autorów. Teksty bawią tak samo
jak kiedyś, nie straciły nic ze
swej aktualności, bo absurd
i abstrakcja są wiecznie żywe.
BTD, Plac Teatralny;

fot.: Wojtek Gruszczyński

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• „Cztery pory tradycji” w Muzeum

• „Metamorfozy” w Domku Kata

• Koncert ZoSi w Jazzburgercafe

13 Wtorek

14 Środa

15 Czwartek

— 13.10–6.11
Program edukacyjny „Cztery
pory tradycji”. Muzeum

— 12:00 i 18:00
Scena Teatralna „Metamorfozy”, reż.: K. Rau, wznowie-

— 9:00 i 11:00
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, Teatr im. J. Oster-

zaprasza dzieci i młodzież do
wzięcia udziału w IV części
programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom. Zapisy grup (przedszkola, szkoły) przyjmuje dział
oświatowy Muzeum - tel. (94)
343 20 11. Opis na str. 26.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Anioł”, reż.: A. Dora, gat.:

dramat/komedia, 2015,
95 min. Leba, nauczyciel
muzyki, z żoną Larą i dwiema córkami mieszka w małym libańskim miasteczku.
Kiedy Lara ma urodzić
upragnionego syna, cieszą się
wszyscy. Jednak Ghadi ma
zespół Downa, a kiedy podrasta, zakłóca spokój okolicy swoimi śpiewami i wrzaskami. Rada mieszkańców
postanawia nakazać rodzicom oddanie syna do zakładu specjalnego. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

nie reż.: I. Nadobna-Polanek,
muz.: R. Łuczak, choreogr.:
T. Wiśniewski, wyk.: Izabela
Nadobna-Polanek, Ilona
Zaremba, A. Zimnowłocka,
M. Gierłowski. Spektakl gościnny Państwowego Teatru Lalki
Tęcza w Słupsku. Bilety: 10 zł –
dorośli i 5 zł – dzieci i młodzież. Do nabycia w biurze
Teatru. Domek Kata,
Teatr Propozycji Dialog,
ul. Grodzka;
— 16:00
Dyskusyjny Klub Książki, T. Chevalier „Dziewczy-

na z muszlą”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga;

— 18:00
Dzień Nauczyciela w Muzie -

w programie Rewia Studio 54.
Bilety: 90/100/110zł (w cenie
biletu: kolacja, aperitiff i DJ).
Teatr Variete – Muza,
ul. Morska;

wy w Gorzowie Wielkopolskim
- Duża Scena, reż. J. Tomaszewicz. Czy spotkaliście krasnoludka? Jeśli nie, to macie szansę, bo tego roku, gdy wyjdą
spod ziemi, pojawią się właśnie
w teatrze. BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
Festiwal satyryczny Ludzik
2015, II Mistrzostwa Polski

One Man Show to impreza
ogólnopolska adresowana do
wszystkich stand-up`erów. Opis
na str. 17. Bilety: 5 zł – licealiści, 10 zł – studenci, 20 zł –
bilet normalny. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;
—20:00
Koncert ZoSi z okazji jubile-

uszu pracy artystycznej.
Ze względu na to, że koncert
odbędzie się w dniu jej urodzin,
ma listę prezentów, a na niej
stare koce, smycze, obroże, karma dla zwierząt i wszystko, co
może przydać się koszalińskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek.
Wstęp wolny. Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Koncert zespołu Apteka w Kawałku Podłogi

• Koncert zespołu Domowe Melodie w CK105

• DKF „Pieśń słonia” w kinie Kryterium

16 Piątek

17 Sobota

20 Wtorek

— 9:00 i 11:00
„O krasnoludkach i sierotce
Marysi”, Teatr im. J. Osterwy

— 11:00
Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych Złota Jesień 2015. Sala widowi-

— 17:00
Spotkanie autorskie z Markiem Bieńczykiem połączone

w Gorzowie Wielkopolskim Duża Scena, reż. J. Tomaszewicz. BTD, Plac Teatralny;
— 10:00
XIV Dziecięcy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Śpiewajmy o Przyrodzie”. Zgłoszenia

do 8 października. Szczegóły: www.pm.koszalin.pl. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 17:00
„Piosenki i wiersze, które lubimy”. Wykonują zespół For-

te i Proscenium z CK105.
Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;

— 18:00
Festiwal satyryczny Ludzik
2015, II Mistrzostwa Polski

One Man Show. Koncert laureatów. Bilety: 15 zł – licealiści, 15 zł – studenci, 30 zł –
bilet normalny. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

— 20:00
Koncert legendarnego alternatywnego zespołu Apteka Jędrzeja „Kodyma” Kodymowskiego. Bilety: 25/35 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

skowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
„O krasnoludkach i sierotce
Marysi”. Teatr im. J. Osterwy

w Gorzowie Wielkopolskim Duża Scena, reż. J. Tomaszewicz. BTD, Plac Teatralny;

— 20:00
Ann – koncert. Bilety: 10/15 zł.

Kawałek Podłogi;

18 Niedziela
— 12:00
Koncert symfoniczny: Familijny Park Sztuki: „Superbohaterowie filmów i gier komputerowych. Kliknij!”. Filharmonia

Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
„Amoroso”, Teatr im. J.Oster-

wy w Gorzowie Wielkopolskim
- Duża Scena, reż.: A. Barciś.
BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert zespołu Domowe
Melodie. Opis na str. 16.

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

z promocją jego najnowszej
książki „Jabłko Olgi,
stopy Dawida”. Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;
— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Pieśń słonia”, reż.: C. Bi-

namé, gat.: dramat, 2015,
110 min. Michael (Xavier
Dolan) zabił swoją matkę,
słynną śpiewaczkę operową.
Wyrokiem sądu został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Jest tam już ponad 5 lat. Nagle w niejasnych okolicznościach znika
doktor Lawrence, który prowadził jego terapię. Dyrektor szpitala, doktor Green,
postanawia przesłuchać Michaela. Ten zgadza się na
współpracę, ale na własnych
warunkach. Odkrywając kolejne sekrety wciąga doktora Greena w przebiegłą grę.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Nicola Kołodziejczyk Orchestra w CK105

• Pawlik Project i Adam Bałdych

• The Lions w CK105

21 Środa

22 Czwartek

23 Piątek

— 10:00
Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci i młodzieży Tomaszem Trojanowskim.

— 17:00
Spotkanie z poezją Krajowego Bractwa Literackiego w ramach Dni Kultury

— 16:00
„Powitanie jesieni”, zapro-

— 20:00
Kryterium Movie: „Love”,

— 17:00; 20:00
Koncerty dla Seniorów:

— 17:00
Galeria Fotografii Młodych
Wystawa Fotografii Dominika Windorpskiego „Ekspresja”. Wystawa czynna do 15

Wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii;

reż.: G. Noé, gat.: dramat,
2015, 130 min. Pod wpływem telefonu od matki byłej
dziewczyny Murphy wspomina płomienny romans
z Electrą, pełen obietnic,
ekscesów i pomyłek. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
XI HANZA JAZZ FESTIWAL
— 20:00
Gala Otwarcia Festiwalu koncert Nicola Kołodziejczyk Orchestra wykonuje su-

itę „Chord Nation” z muzykami Filharmonii Koszalińskiej.
Opis na str. 4-5. Biletem
wstępu będą datki na działalność Hospicjum im.
M. Kolbego w Koszalinie.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

& Helge Lien Trio w CK105

Chrześcijańskiej. Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;

17:00 – Sława Przybylska,
20:00 – zespół No To Co.
Opis na str. 21. Wstęp wolny.
Filharmonia Koszalińska;
— 19:00
Scena Teatralna „Od Przodu Do Tyłu”. Monodram in-

spirowany rozprawą K. Zbyszewskiego pt. „Niemcewicz
od przodu i tyłu”. Spektakl gościnny Dzielnicowego Domu
Kultury „Węglin” w Lublinie
i Teatru „Rondo” w Słupsku.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza” (do odbioru w Biurze Teatru). Domek
Kata, Teatr Propozycji Dialog,
ul. Grodzka;
XI HANZA JAZZ FESTIWAL
— 20:00
Koncerty: Pawlik Project
i Adam Bałdych & Helge Lien
Trio. Bilety: 10 zł. Sala widowi-

skowa CK105, ul. Zwycięstwa;

szony zespół: zespół śpiewaczy Podlotki z Gościna.
Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;

listopada. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Klasyka i współczesność”, M. Cal-

di – dyrygent, R. Widaszek
–klarnet, T. Tomaszewski –
róg, J. Domańska – fortepian,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Beethoven - Uwertura „Prometeusz” op. 43, Mikołaj Górecki - Trio Concerto
na klarnet, róg, fortepian i orkiestrę smyczkową, Johannes
Brahms - I symfonia c-moll
op. 68. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
XI HANZA JAZZ FESTIWAL
— 20:00
Koncert The Lions. Bilety:

10 zł. Club 105, ul.Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

12-13

• Przemek Raminiak Quartet w CK105

• DKF „Młodość” w kinie Kryterium

• KMW „Hugo i łowcy duchów” w kinie Kryterium

24 Sobota

27 Wtorek

30 Piątek

— 10:00
X Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej (24-25.10).

— 11:00
„Wariacje enigmatyczne”,

— 18:30
Koncert symfoniczny
„W zaduszkowym nastroju”,

— 19:00
„Dwie kobiety”, Scena na za-

— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Młodość”. Kino Kryterium,

Domek Kata, ul. Grodzka;

pleczu. Opis na str. 3. BTD;
— 19:00
Koncert Lady Pank. Bilety:

40, 50 zł. Hala Widowiskowo–
Sportowa, ul. Śniadeckich;
XI HANZA JAZZ FESTIWAL
— 19:00
Gala zamknięcia Festiwalu;
21:00 koncert Przemek Raminiak Quartet. Bilety: 10 zł.

Sala widowiskowa CK105;

— 22:00
Jam Session w ramach XI HJF,

Wstęp wolny. Kawałek Podłogi;

25 Niedziela
— 19:00
„Dwie kobiety”, Scena na za-

pleczu. BTD, Plac Teatralny;

26 Poniedziałek
— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie.

Klub KSM „Nasz Dom”;

Mała Scena. BTD,
Plac Teatralny;

ul. Zwycięstwa;

28 Środa
— 11:00
„Wariacje enigmatyczne”,

Mała Scena. BTD,
Plac Teatralny;

— 18:00
Spotkanie autorskie z Lechem
Fabiańczykiem „Sens Życia,
Sens Śmierci”. Wstęp wolny.

Club 105, ul. Zwycięstwa;

29 Czwartek
— 11:00
„Wojna nie ma w sobie nic
z kobiety”, Mała Scena. BTD,

Plac Teatralny;

— 18:00
Szminka Movie „Nowa
dziewczyna”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Pablo de Sarasate Navarra na
dwoje skrzypiec op. 33,
Johann Sebastian Bach - Koncert na troje skrzypiec D-dur,
BWV 1064R, Antonio Vivaldi Koncert na troje skrzypiec
F-dur, RV 551, Richard Strauss
- Poemat symfoniczny „Śmierć
i wyzwolenie”. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Dwie kobiety”, Scena na za-

pleczu. BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert zespołu Kabanos.

Opis na str. 16. Bilety: 30 zł
w przedsprzedaży, 40 zł
w dniu koncertu. Club 105,
ul. Zwycięstwa;

31 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza: „Hugo
i łowcy duchów” (do każde-

go biletu popcorn za 1zł).
Kino Kryterium;

— 19:00
„Dwie kobiety”, Scena na za-

pleczu. BTD, Plac Teatralny;

Kalendarium kulturalne

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 - 16:00 – 094 347 57 03
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 16:00 - 20:00 – 094 347 57 41

Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne

14-15

Jubileuszowa
Orkiestra Sztaby
Koszalinianin, kompozytor, aranżer, muzyk, dyrygent. Krótko mówiąc Adam Sztaba, ponownie pojawi się w Koszalinie. Znane utwory, w charakterystycznych dla niego przewrotnych aranżacjach oraz
jego własne kompozycje usłyszymy w październiku
podczas koncertu w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej.
Człowiek orkiestra wraz ze swoim zespołem –
jedyną taką orkiestrą w Polsce, zaprasza na koncerty jubileuszowe z okazji 10-lecia istnienia. Podczas
tego wyjątkowego wydarzenia zobaczymy również
znakomitych solistów: Natalię Kukulską, Kubę Badacha, Kasię Wilk i Piotra Cugowskiego, którzy wystąpią z towarzyszeniem orkiestry w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Rok 2015 to dla Adama rok
jubileuszu. Dokładnie 10 lat temu powstała jego grupa - w 2005 roku za sprawą Tańca z Gwiazdami i od
razu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych
orkiestr muzyki rozrywkowej w Polsce. Przez lata
muzycy Adama Sztaby współpracowali z największymi gwiazdami polskiego oraz światowego formatu.
Na scenie występowali m.in. z Edytą Górniak, Kubą
Badachem, Kayah, Natalią Kukulską, Justyną Steczkowską, Piotrem Cugowskim, Kasią Wilk, Lemarem,

Heleną Vondrackovą czy Karelem Gottem. Niewątpliwie do największych sukcesów artystycznych Orkiestry Adama Sztaby należy recital z gwiazdą światowego formatu – Michaelem Boltonem.
Adam Sztaba – muzyczny omnibus, a także osobowość telewizyjna. Od kilku lat można oglądać jeden z talent show z jego udziałem jako jurora. Ukończył Liceum Muzyczne w Koszalinie, a potem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie
na wydziale kompozycji w klasie prof. Zbigniewa Rudzińskiego. Lista artystów z którymi współpracował
budzi szacunek i respekt. Są wśród nich: Ewa Małas-Godlewska, Lemon, Mela Koteluk, Anna Dąbrowska, Maryla Rodowicz, Reni Jusis, Kasia Kowalska, Katarzyna Groniec, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Seweryn Krajewski, Janusz Józefowicz,
Krzysztof Krawczyk, Perfect, José Carreras, Lutricia
McNeal, Dita von Teese, Michael Bolton, Sting, Dolores o'Riordan, Kenny G, Chris Botti czy Quincy Jones. ■ (KG)
11 października, Orkiestra Adama Sztaby – 10 lat
na scenie: Natalia Kukulska, Kuba Badach, Kasia
Wilk, Piotr Cugowski, godz. 19:00, Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Śniadeckich.

Zespół ØRGANEK to dziecko Tomasza Organka - muzyka, kompozytora, wokalisty i autora
tekstów. Znany jest przede wszystkim z występów
w zespole SOFA, którego był współzałożycielem.
Jego nowy projekt ma dwa lata. Rok temu grupa
zadebiutowała albumem „Głupi” i wystąpiła na
koncertach z cyklu Męskie Granie oraz na Orange Warsaw Festival.
9 października, Koncert zespołu ØRGANEK,
godz. 20:00, Club 105, bilety: 25 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu.

fot. Materiały promocyjne zespołu

fot. Materiały promocyjne zespołu

Koncertowy październik w CK105

Domowe Melodie to trójka muzycznych zapaleńców, którzy szturmem zdobyli serca słuchaczy w całej Polsce. Ich koncerty wyprzedają się
w mgnieniu oka, w przeciągu ostatniego roku zagrali ich ponad 100, a ich głos dotarł do samej
Kasi Nosowskiej, która zaprosiła zespół do udziału w Męskim Graniu. Koncertowali też w Lizbonie
i na Islandii, a na kartach historii festiwalu Open’er dwa lata z rzędu dali, jedne z najlepszych koncertów obu edycji. W grudniu 2014 roku Domowe
Melodie wydały drugą, podwójną płytę.
18 październik, koncert zespołu Domowe Melodie, godz. 20:00, sala widowiskowa CK 105, bilety: 35 zł w przedsprzedaży, 45 zł w dniu koncertu.

Koncertowy październik w CK105

fot. Materiały promocyjne zespołu

Kabanos zaczął swe istnienie od żulerskich piosenek nagrywanych w 1997 roku na podkładach na magnetofon Kasprzak,
a na przestrzeni lat stał się prawdziwą petardą polskiej sceny muzycznej. Na najnowszym albumie "Dramat Współczesny" Kabanos pokazuje większą dojrzałość w formie i przekazie, nowe
brzmienie, surowość i ciężkość połączoną z umiejętnością do pisania chwytliwych piosenek, z których słynie grupa. Jako support wystąpi szczeciński zespół Scylla. ■ (KG)
30 października, koncert zespołu Kabanos, godz. 20:00,
Club 105, bilety: 30 zł w przedsprzedaży, 40 zł w dniu koncertu.

Polecamy kultura

fot. Kamil Jurkowski

16-17

▴ Karol Kopiec - ubiegłoroczny laureat z jurorami

LUDZIK 2015
„Ludzik” jest pomysłem na konkursowe prezentacje najzdolniejszych satyrycznych solistów. Jego ojcami są pochodzący z Koszalina kabareciarze, Bartosz Brzeskot i Andrzej Talkowski. Wszystko to po
to, aby przybliżyć koszalinianom atmosferę legendarnego festiwalu PAKA, w którym brali udział. Łatwo
sobie wyobrazić, że takie występy należą do najtrudniejszej formy rozśmieszania.
Impreza wystartowała w ubiegłym roku i sądząc
po częstotliwości pojawiania się w mediach finalistów „Ludzika 2014”, ich wybór wydaje się być trafny.
Większość z nich z dnia na dzień staje się znana szerokiej publiczności. Łukasz „Lotek” Lodkowski i Tomasz Kołecki pojawili się w programie Kuby Wojewódzkiego. David Mdeda Ndege, Karol Modzelewski i Adam Van Bendler gościli u Kacpra Rucińskiego
w programie „Tylko dla dorosłych”. Karol Kopiec
(ubiegłoroczny zwycięzca „Ludzika”) zajął pierwsze
miejsce na Przeglądzie Kabaretów PAKA oraz pierwsze miejsce na Lidzbarskich Wieczorach Humoru
i Satyry. Piotr Szumowski gra swoje programy w języku angielskim i właśnie objeżdża całą Europę. Iza
Kała będzie się pojawiać w niedługim czasie w programie „Dzięki Bogu, już weekend” w TVP 2 i jest
laureatką niezliczonych festiwali.

Czas na drugą edycję Mistrzostw Polski One
Man Show „Ludzik 2015”. Tym razem satyrycy i widownia spotkają się w Teatrze Variete Muza. Wśród
dwunastu tegorocznych finalistów (najlepszych z całej Polski) zobaczymy stand-up`erów, solistów kabaretowych, iluzjonistów satyrycznych. Wszystkich
oceniać będzie jury w składzie: Grzegorz Halama,
Andrzej Talkowski, Karol Kopiec, Jarosław Barów,
Rafał Hofman, Bartosz Brzeskot, Jacek Ziobro, Adam
Grzanka. Występ laureatów zostanie wyemitowany w TVP Rozrywka oraz na innych kanałach ogólnopolskich, jak również w większości telewizji kablowych na terenie Polski i dla Polonii. Już dziś można poinformować, że w przyszłym roku III edycja
imprezy zostanie rozszerzona o występy dziesięciu
stand-up`erów zaproszonych z całej Europy!
„Ludzik 2015” rozpocznie się w czwartek 15 października konkursem głównym. Dzień później będzie można zobaczyć koncert laureatów oraz jurorów. Wszystkie koncerty będą rejestrowane przez
ekipę Stoczni Filmowców, a smaczku dodaje fakt, że
pierwszych dwustu widzów dostanie od organizatorów „prezenty”. ■ (KG)
— 15 października, Ludzik 2015, godz. 18:00 konkurs główny;
— 16 października, Koncert laureatów, godz. 18:00,
Teatr Variete Muza;
Bilety: konkurs: licealiści 5 zł, studenci 10 zł, bilet
normalny 20 zł. Występ laureatów: licealiści 10 zł,
studenci 15 zł, bilet normalny 30 zł.

CK105 informuje

Studium Wokalne
CK105 triumfuje
we Włoszech

fot. Piotr Szymczewski

Zaproszenia
do CK105

▴ Olga Wolska
Koszalinianki zostały zaproszone do udziału w międzynarodowym festiwalu „Orpheus in Italy”, który w pierwszej połowie września odbył się
w miejscowości Lido di Jesolo, niedaleko Wenecji.
W imprezie wzięli też udział młodzi wokaliści z Bułgarii, Szwecji, Malty i Włoch. Konkurs rozpoczęła
parada uczestników ulicami miasta. Koncert inauguracyjny otworzyli włodarze miasta i szef organizacji Itaka. Potem rozpoczęły się przesłuchania konkursowe, jak mówi Dorota Helbik – Słobodzian,
pedagog wokalny, od kilku lat pracujący z dziewczętami, były one na wysokim poziomie artystycznym,
w wypełnionym do ostatniego miejsca amfiteatrze.
Prezentacja naszych dziewcząt bardzo się podobała,
a Olga Wolska dostała nawet gratulacje od innych
uczestników festiwalu. W efekcie Olga, która zaśpiewała utwór Anny Jantar „Nie wierz mi, nie ufaj mi”
i „Stand Up For Love” z repertuaru Destiny's Child,
zajęła drugie miejsce, a Maria Głowacka i duet: Olga
Wolska i Maria Głowacka otrzymały nagrody specjalne. Gratulacje! ■ (MG)

Centrum Kultury 105 w Koszalinie serdecznie
zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych „Złota Jesień 2015”,
którego celem jest prezentacja dorobku ludzi trzeciego wieku oraz konfrontacja i wymiana doświadczeń
seniorów w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej. Przegląd odbędzie się 17 października w sali
widowiskowej CK105. Centrum Kultury 105 zaprasza
też do udziału w X Turnieju Recytatorskim Twórczości Religijnej, 24-25 października, Domek Kata. Regulaminy i karty zgłoszeń dostępne są na www.ck105.
koszalin.pl. ■ (MG)
Zapraszamy także do zapisywania się na zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego.
Oferujemy: taniec, recytację, zespoły rockowe, korpus perkusyjny, rytmikę, zajęcia plastyczne i wiele innych propozycji na spędzenie wolnego
czasu. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Informacji udziela Dział Rozwoju
i Upowszechniania Kultury, tel. 94 347 57 30/32.
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Koncert dla seniorów

Ponieważ w październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora, Filharmonia Koszalińska
i koszalińska Fundacja „Pokoloruj Świat” zapraszają dojrzałych mieszkańców miasta na dwa specjalne koncerty, których gwiazdami będą: Sława Przybylska i zespół No To Co. W trakcie koncertów Fundacja „Pokoloruj Świat” przygotowała niespodzianki
dla seniorów, które losowane będą pośród miejsc,
które zajmować będą na widowni. Zaproszenia z numerami miejsc na widowni seniorzy mogą odbierać
w kasie Filharmonii Koszalińskiej od 1 października. Wstęp dla seniorów jest oczywiście nieodpłatny.
Pierwszy koncert rozpocznie się o godzinie
17:00. Sławie Przybylskiej akompaniować będzie
na fortepianie Janusz Tylman, a koncert poprowadzi Jan Krzyżanowski. Artystka zaśpiewa najbardziej znane swoje przeboje jak „Pamiętasz była jesień”, „Okularnicy”, „Czarny kot”, „Na Francuskiej”.
Po koncercie wyjdzie do publiczności, będzie możliwość uzyskania od niej autografu.

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

Muzyczny prezent
dla seniorów

Koncert grupy No To Co rozpocznie się
o godz. 20:00. Od początku po dziś dzień każdy koncert grupy stanowi widowisko, w którym zespół występuje w specjalnie zaprojektowanych kostiumach,
opartych na wzorach strojów ludowych poszczególnych regionów Polski. Te niebagatelne założenia
dla zespołu rockowego okazały się przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”, przy niezwykłej wręcz muzykalności i wysokim poziomie artystycznym zespołu. W siedmioosobowym składzie grupy najbardziej rozpoznawalną twarzą jest wokalista i gitarzysta Jerzy Grunwald. Podczas występu muzycy
przypomną takie hity jak: „Po ten kwiat czerwony”,
„Te opolskie dziouchy” czy „Gdy chciałem być żołnierzem”. ■ (KG)
22 października, Koncerty dla seniorów, Sława Przybylska, godz. 17:00, zespół No To Co,
godz. 20:00, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska, wstęp wolny.

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
— koszykówka
— 11.10
Tauron Basket Liga - Stelmet
Zielona Góra - AZS Koszalin;
— 18.10
Tauron Basket Liga - AZS
Koszalin - Trefl Sopot, bilety:

25 zł, 16 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 24.10
Tauron Basket Liga - Polfarmex Kutno - AZS Koszalin;
— 31.10
Tauron Basket Liga - AZS Koszalin - Polski Cukier, bilety:

25 zł, 16 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 17.10
PGNiG Superliga kobiet Energa AZS Koszalin - Piotrcovia Piotrków Tryb., bilety:

10 zł, 5 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 24.10
PGNiG Superliga kobiet AZS AWFiS Gdańsk Energa AZS Koszalin;
— 28.10
PGNiG Superliga kobiet Energa AZS Koszalin -MKS
Selgros Lublin, bilety: 10 zł,

5 zł, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Śniadeckich;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 3.10
Bałtycka Trzecia Liga KS Chwaszczyno Bałtyk Koszalin;

— 11.10
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk
Koszalin - Drawa Drawsko
Pom., wstęp bezpłatny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 17.10
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk
Gdynia - Bałtyk Koszalin;
— 24.10
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk
Koszalin - Gwardia Koszalin,

wstęp bezpłatny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 31.10
Bałtycka Trzecia Liga - Vineta
Wolin - Bałtyk Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.10
Bałtycka Trzecia Liga - Gwardia Koszalin - Gryf Słupsk,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

— 10.10
Bałtycka Trzecia Liga Wierzyca Pelplin - Gwardia
Koszalin;
— 17.10
Bałtycka Trzecia Liga - Gwardia Koszalin - Arka II Gdynia, bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion

Gwardia przy ul. Fałata 34;

— 24.10
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk
Koszalin - Gwardia Koszalin,

bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 31.10
Bałtycka Trzecia Liga - Gwardia Koszalin - Lechia II Gdańsk,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 3.10
II liga - GKS Żukowo Gwardia Koszalin;
— 10.10, 15:00
II liga - Gwardia Koszalin Energetyk Gryfino,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 17.10
II liga - Sambor Tczew Gwardia Koszalin;
— 24.10, 15:00
II liga - Gwardia Koszalin AZS UKW Bydgoszcz,

wstęp bezpłatny, Hala
Gwardia, ul. Fałata 34;

Bałtyk Koszalin (juniorzy) — piłka nożna
— 03.10
Centralna Liga Juniorów Bałtyk Koszalin - Pomologia
Prószków, wstęp bezpłatny,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 10.10
Centralna Liga Juniorów Zawisza Bydgoszcz Bałtyk Koszalin;
— 17.10
Centralna Liga Juniorów Bałtyk Koszalin - Śląsk Wrocław, wstęp bezpłatny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 24.10
Centralna Liga Juniorów - Zagłębie Lubin - Bałtyk Koszalin;
— 31.10
Centralna Liga Juniorów Bałtyk Koszalin - Lech Poznań, wstęp bezpłatny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;
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Polecamy sport

Amerykańscy Korsarze
Od dwóch miesięcy działa u nas klub futbolu amerykańskiego, Korsarze Koszalin. Zespół trenuje zdecydowanie dłużej,
ale dopiero teraz debiutuje w rozgrywkach ligowych. Dla większości zawodników są one pierwszą okazją do zaprezentowania się
w prawdziwym meczu.
Nastroje w drużynie są pozytywne i przede wszystkim bojowe. Da się odczuć oczywiście atmosferę skupienia, aczkolwiek nie
ma mowy o strachu. Czy kogoś się
obawiamy? Do każdego przeciwnika podchodzimy z należnym
szacunkiem i bronimy się przed
wskazywaniem drużyn słabszych

Biegi
— 25.10
Koszalin Nocna Ściema
2015, wstęp bezpłatny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;

Sport motorowy
— 11.10
VIII runda - Racing Sprint,

Motopark przy
ul. Gnieźnieńskiej;

i lepszych. Dla każdego zespołu jest to pierwszy sezon w tej klasie rozgrywkowej i każda z drużyn stanowi dla siebie pewnego rodzaju zagadkę. Bardzo ciężko przygotowywaliśmy się do sezonu. Głównym celem
jest wyjście z grupy. Gwarantujemy ostrą walkę o każdy jard, do ostatniej minuty każdego z meczów - zapowiadał przed pierwszym turniejem
Marcin Olesiński, prezes drużyny Korsarze Koszalin. Futboliści mają od
kogo się uczyć, bowiem ich prezes, a także główny trener, Dariusz Ankiewicz są obecnie wicemistrzami pierwszej ligi, które wywalczyli w barwach Seahawks Sopot. Dowiedzmy się nieco o regułach gry. Mecz rozgrywa się na prostokątnym boisku. Linie ograniczające boisko wzdłuż
długości nazywa się liniami bocznym, zaś wzdłuż szerokości – liniami
końcowymi. Równolegle do linii końcowych, 10 jardów w głąb boiska,
biegną dwie linie punktowe. Po obu stronach boiska pomiędzy liniami
końcowymi i punktowymi zdefiniowane są pola punktowe. Każdego zawodnika można wymieniać dowolną liczbę razy, jeśli pozwala na to czas
w przerwach między akcjami. Przyłożenie, warte 6 punktów, zdobywa
się, gdy zawodnik wbiega z piłką w pole punktowe przeciwnika lub łapie podanie będąc w tym polu. Kop na bramkę - warty 3 punkty, zdobyte gdy piłkę udaje się kopnąć pomiędzy słupami i nad poprzeczką bramki przeciwnika. Taki kop można wykonać na dwa sposoby: z ziemi (gdy
inny zawodnik drużyny kopiącej przytrzymuję piłkę kopaczowi „pionowo” na ziemi) lub z upuszczenia (gdy kopacz po otrzymaniu piłki upuszcza ją i kopie tuż po jej odbiciu się od ziemi). Zagranie bezpieczne - warte 2 punkty. W ten sposób punkty zdobywa obrona, gdy zawodnik ataku niosący piłkę w swoim polu punktowym wypuszcza piłkę aż ta opuści
pole punktowe lub celowo rzuca piłkę w ziemię, aby uniknąć szarży. Dodatkowo, jeśli zawodnikowi obrony uda się zablokować wykop z powietrza, tak że piłka wędruje za linię końcową pola punktowego drużyny
ataku, wtedy obrona zyskuje punkty z zagrania bezpiecznego.
Jak każdy sport, i ten wymaga nakładów finansowych, sam strój zawodnika to wydatek ok 600 złotych. Zatem sponsorzy bardzo mile widziani. ■ (RB)

Postać

Ironman
w Koszalinie
Powyższy tytuł jest trochę nieprecyzyjny. Po
pierwsze nie chodzi o bohatera komiksów i filmów,
a po drugie bohaterką tego tekstu jest kobieta. Dorota Gudaniec, 55 – letnia nauczycielka wychowania fizycznego w koszalińskim „Ekonomie”, która zaliczyła
swój pierwszy, najbardziej wymagający wyścig w triathlonie, właśnie Ironman – jak na razie nie ma kobiecej wersji tej nazwy. Wszyscy, interesujący się sportem, wiedzą z jakim poziomem trudności wiąże się ta
dyscyplina. Wystarczy tylko podać, jakich dystansów
dotyczy: należy przepłynąć 3,86 km, następnie przejechać na rowerze 180,2 km i wreszcie pokonać biegiem długość maratonu czyli 42,195 km. Na pokonanie tego dystansu zawodnicy mieli 17 godzin. Pani
Dorota zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej wśród kilkunastu startujących pań, z czasem
13:18:34. Zawody odbywały się pod koniec lipca, w węgierskim mieście Nagyatád, przy temperaturze powyżej 30 stopni, co było poważnym utrudnieniem.
Zacznijmy od początku – jak to się stało, że dojrzała kobieta staje na linii startu w tak trudnej konkurencji? Trudno sobie wyobrazić, że ktoś taki nie styka się ze sportem bardzo wcześnie. W tym przypadku
mała Dorota zaczęła trenować pływanie już na początku podstawówki. Sport to poważna część jej życia.

Także z powodu pasji męża Radosława, który również uprawia amatorski triathlon i to on zmobilizował ją do startu w Ironmanie, ponieważ sam ukończył
ten wyścig rok temu w Kopenhadze. Zanim podjęła
decyzję, obejrzała sporo filmów z zawodów, niektórzy zawodnicy kończyli je na czworakach albo nawet
czołgając się. Śmiała się wtedy do swojej rodziny, żeby
wybili jej z głowy taki start. Kiedy mąż z kolegami
zdecydował się na Ironmana, ona sama była pewna,
że wystarczy jej dystans o połowę lub nawet o 3/4 krótszy. I takie odległości miała okazję zaliczyć. W końcu
jednak przyszło i jej zmierzyć się z marzeniem wszystkich triathlonistów. Najbardziej obawiała się jazdy rowerem. Po pierwsze dlatego, że dotąd nie przejechała więcej niż 100 km, a po drugie mogły zdarzyć się
awarie sprzętu. Jeśli chodzi o bieganie, to przed wyjazdem na Węgry miała okazję zaliczyć trzy maratony. Jak przekonuje pani Dorota, każdy może spróbować swoich sił w tym morderczym wyścigu, choć
już same przygotowania nie należą do łatwych. Trzeba mieć czas na treningi, które zajmują co najmniej
kilkanaście godzin tygodniowo, a do tego należy pogodzić trzy dyscypliny. Całość poważnych przygotowań zaczęła się w styczniu, a decyzję o starcie należało podjąć już październiku 2014 r. Wszystko z powodu
dużej ilości chętnych. Warto podkreślić, że w Koszalinie grupa miłośników triathlonu liczy już dobre kilkanaście osób. ■ (KG)

▴ Radek, Kasia i Dorota Gudaniec

Pałac Młodzieży

fot. Monika Kalkowska
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Miniaturowa
Melpomena
Gdy wystraszona Melpomena uciekała ze sceny, teatr trwał w milczeniu, jakby zgodnie z niemą
publicznością nie potrafił postawić pytania, kto teraz podniesie maskę, którą ta w swym strachu zgubiła… Wtem czerń drewna i kurtyn niepokoi ledwo
widoczna postać w szatach Muzy-uciekinierki. Postać niewielka, tak mała, że ktoś w pierwszym rzędzie
szepce… Miniatura… Jest to dziecko, po chwili młodzieniec, aż wreszcie dorosły, który pewnym gestem
podnosi ze sceny maskę Melpomeny i zasłaniając nią
twarz przerywa milczenie wygłaszając te oto słowa:
Teatr nasz pod nazwą Miniatura od 10 już lat żyje
na deskach koszalińskiego Pałacu Młodzieży, święcąc triumfy także na scenach całej Polski. Z racji naszego jubileuszu powracają w myślach wydarzenia
wyjątkowe, jak I Międzynarodowy Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności w Policach, gdzie Miniatura otrzymała pierwszą nagrodę. Powracają też Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Cośchcących w Żninie,
gdzie jurorzy przyznali nam główną nagrodę oraz
inne festiwale, z których Miniatura przywiozła laury zwycięstwa, tj. X Ogólnopolski Festiwal Małych
Form Teatralnych Arlekinada w Inowrocławiu, czy
Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów
Teatralnych w Świdwinie.

Minione 10 lat to także czas spotkań ze wspaniałymi ludźmi, bez których Miniatury by nie było. Dlatego też dzieci, młodzież i absolwenci naszego teatru
pragną dziś podziękować mentorce i mistrzyni sztuki aktorskiej na naszych teatralnych drogach. Elżbieta Malczewska-Giemza, bo o Niej właśnie mowa, od
lat wiąże swe życiowe pasje z teatrem, oddając się przy
tym pracy z młodzieżą marzącą o aktorskiej karierze.
Z tego względu założyła Ona Teatr Miniaturę, gdzie
przekazuje nam doświadczenie zdobyte w pracy
z Jej mistrzem słowa Jerzym Dominem, gdzie wciela
w sceniczne życie umiejętności zdobyte podczas nauki w Państwowym Studium Teatralnym i w warszawskim Teatrze Dramatycznym oraz Teatrze Tea.
Elżbieta Malczewska-Giemza przez lata współpracowała też z Teatrem Propozycji Dialog, w którym
wyreżyserowała wiele spektakli i gdzie – jako ostatnia aktorka młodego pokolenia – miała zaszczyt pracować z jego założycielką Henryką Rodkiewicz. Nie
dziwi więc fakt, że spod Jej skrzydeł wstąpili na deski
teatru adepci sztuki, którzy dziś realizują się w zawodzie aktora. Pani Elu, dziękujemy!
By słowo stało się gestem i sztuka przez nas grana trwała, poszukajmy wspólnie Melpomeny. Może
ta dobrotliwa opiekunka teatru ukryła się i w Twojej
duszy?
Aktorzy Teatru Miniatura

Polecamy kultura

„Cztery Pory
Tradycji”
w Muzeum

Już po raz dziewiąty Muzeum w Koszalinie oferuje młodym mieszkańcom miasta, od przedszkolaków aż po uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
wspólne poznawanie najważniejszych polskich świąt,
zwyczajów i obrzędów.
Program składa się z czterech cykli odpowiadających porom roku, a polskie tradycje prezentowane są głównie podczas zajęć praktycznych i zabawy.
Każda z grup uczestniczących w bezpłatnym programie może wziąć udział w dowolnych zajęciach, zestawiając je według własnego wyboru. 13 października
Muzeum rozpoczyna cykl jesienny. „Wieczór wróżb”
obejmuje prezentację wróżb andrzejkowych i zabawę utrwalającą przekazane informacje, natomiast
„Dzień Wszystkich Świętych” to zajęcia omawiające dawne obrzędy zaduszne w oparciu o fragmenty II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Cykl
zimowy, nawiązuje do dawnych tradycji związanych z wieczorem wigilijnym i okresem poświątecznym. Zajęcia „Wokół wieczerzy" to połączenie wiedzy teoretycznej z prezentacją domowych sprzętów
kuchennych i składników potraw oraz z przygotowaniem tradycyjnego wigilijnego stołu. „Moja choinka”

to gawęda o drzewku wigilijnym oraz zajęcia praktyczne, podczas których powstają tradycyjne ozdoby choinkowe. „Kolędnicy” to multimedialny pokaz
obchodów kolędniczych z różnych regionów Polski
oraz możliwość przymierzenia przygotowanych strojów kolędników. Cykl wiosenny odnosi się przede
wszystkim do Wielkanocy. „Śniadanie wielkanocne”
to połączenie wiedzy teoretycznej o obchodach świąt
z prezentacją wielkanocnego stołu i przygotowaniem
tradycyjnej święconki. „Wielkanocne palmy i pisanki” to pokaz zabytkowych palm i pisanek oraz zajęcia
praktyczne, podczas których dzieci ozdabiają jajka
tradycyjnymi technikami. „Zabawa z jajkiem” to zajęcia skierowane szczególnie do najmłodszych grup
dzieci odwiedzających muzeum. Ostatni cykl letni,
odbywa się w zabytkowej chałupie rybackiej. Temat
„Od ziarenka do bochenka” przekazuje wiedzę teoretyczną dotyczącą procesu powstawania pieczywa
z prezentacją zabytkowych przedmiotów związanych
z młynarstwem i wypiekiem chleba. Natomiast „Noc
Świętojańska” to pokaz multimedialny adresowany
do młodzieży i dzieci starszych, mający na celu przybliżenie obchodów pogańskiego święta równonocy.
Podczas realizacji każdej części programu edukacyjnego ogłaszane są konkursy z nagrodami w postaci dyplomów i kart wolnego wstępu do Muzeum,
a prace konkursowe eksponowane są na wystawie organizowanej w Muzeum.
Materiał opracowany
przez Muzeum w Koszalinie
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11.10 Jubileusz X-lecia Orkiestry Adama Sztaby
15-16.10 LUDZIK 2015, Teatr Variete Muza
18.10 Koncert zespołu Domowe Melodie, CK105
21-24.10 XI Hanza Jazz Festiwal, CK105
24.10 „Dwie kobiety”, prapremiera BTD

